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บริษทั ซีเอด็ยเูคชั �น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

คาํอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ 

ผลการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2564  
 

ภาพรวมธรุกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สาํหรบัปี 2564 ภาพรวมเศรษฐกจิยงัคงอ่อนตวัลงอย่างต่อเนื�องจากการไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคโควดิ- 19 ตั @งแต่ช่วงไตรมาสที�สองจนถงึปจัจบุนั โดยมปีระกาศลอ็กดาวน์จากภาครฐัในช่วงเดอืนกรกฎาคม
ถงึสงิหาคม และไดม้กีารผ่อนปรนในช่วงตน้เดอืนกนัยายน รวมถงึการเปิดศนูยก์ารคา้ แต่อาํนาจการใชจ้่ายของ
ผูบ้รโิภคยงัคงลดลง อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ ไดป้รบัตวัเพื�อใหส้อดรบักบัสถานการณ์ในปจัจุบนัมากขึ@นและยงัคง
ควบคุมค่าใชจ้่ายทุกมติอิย่างต่อเนื�อง รวมถงึการปิดสาขาที�ไม่ทาํกาํไร ถงึแมว้่าบรษิทัฯ จะไดร้บัการลดหย่อน
ค่าเช่า จากผูใ้หเ้ช่าพื@นที�ในหา้งสรรพสนิคา้ซึ�งช่วยใหบ้รษิทัฯ ประหยดัค่าใชจ้่ายจากค่าเช่าพื@นที�ไดบ้างสว่นในปี 
2563 แต่ในภาพรวมของรายไดย้งัคงไดร้บัผลกระทบจากโควดิ-19 ที�มกีารหดตวัของกาํลงัซื@ออย่างชดัเจน 
แมว้่าในปี 2564 จะมกีารคลายลอ็กดาวน์ เปิดรา้น ซึ�งทางรา้นจะมค่ีาใชจ้่ายค่าเช่ารา้นตามปกต ิแต่จาํนวน
ลกูคา้ที�เดนิเขา้รา้นและกาํลงัซื@อยงัไม่กลบัมาเหมอืนปกต ิทั @งนี@บรษิทัฯ นอกจากมกีารปรบัตวัในการควบคุม
ค่าใชจ้่ายแลว้ยงัไดป้รบัปรุงในการเลอืกผลติหนงัสอืและสั �งซื@อสนิคา้ที�มคุีณภาพและตรงตามความตอ้งการของ
กลุ่มลกูคา้ อกีทั @งยงัคงไดร้บัผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ สง่ผลกระทบดงันี@ 

o TFRS 9: เรื�องเครื�องมือทางการเงิน การบนัทกึผลขาดทุนอื�นเพิ�มขึ@น 2.42 ลา้นบาท จากการ
ป้องกนัความเสี�ยงในมลูค่ายุตธิรรม (Fair Value Hedge) ของอตัราดอกเบี@ยโดยปรบัปรุงมลูค่า
ยุตธิรรมของสญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี@ยเงนิกูร้ะยะยาว ถอืเป็นกาํไร(ขาดทุน) จากอตัรา
แลกเปลี�ยน (Fair value through profit or loss) มผีลจากค่าเงนิบาทที�อ่อนค่าลง ซึ�งปรบัคู่กบับญัชี
หนี@สนิทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอื�น 

o เปิด - ปิดสาขา สาขาเปิดใหมจ่าํนวน 3 สาขา ไดแ้ก่ บิก̂ซ ีนราธวิาส ,บิก̂ซบี่อวนิ ระยอง และ
เซน็ทรลัฯ อยุธยา รวมถงึการปิดสาขาที�ไม่สามารถทาํกาํไรไดจ้าํนวน 35 สาขา ทาํใหบ้รษิทัฯ ควบคุม
ค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึ@น โดยบรษิทัฯ มสีาขาที�ยงัเปิดดาํเนินการอยู่ ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2564 ทั @งสิ@น 261 สาขา  

o การควบคมุค่าใช้จ่าย โดยการประเมนิสถานการณ์ล่วงหน้าและวางแผนเพื�อบรหิารจดัการกระแส
เงนิสดที�ไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  บรษิทัฯ มกีารปรบัตวัตาม
สถานการณ์ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยคาํนึงถงึคู่คา้และพนัธมติรใหไ้ดร้บัผลกระทบน้อยที�สดุ 

อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ กาํลงัพฒันาช่องทางออนไลน์ใหส้ะดวก รวดเรว็มากขึ@น เพื�อจาํหน่ายสนิคา้และบรกิาร
ใหแ้ก่ลกูคา้ที�ปรบัพฤตกิรรมการจบัจ่ายใชส้อยมาทางออนไลน์มากขึ@น  อกีทั @งบรษิทัฯ ยงัปรบัปรุงโครงสรา้งเพื�อ
เพิ�มประสทิธภิาพ ลดตน้ทุน และเพิ�มรายไดจ้ากธุรกจิใหม่ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบั Digital กเ็ป็นอกีดา้นหนึ�ง ซึ�งบรษิทัฯ 
ใหค้วามสาํคญัเป็นอย่างยิ�ง และกาํลงัอยู่ในชว่งการพฒันาผลติภณัฑ ์และบรกิารร่วมกบัพนัธมติรในเรื�องของ
การศกึษา ผูใ้หบ้รกิาร Content และผูนํ้าเทคโนโลยรีะดบัแนวหน้าของโลก เพื�อรกัษาไวซ้ึ�งความเป็นผูนํ้าธุรกจิ
หนงัสอืและเริ�มตน้ยุคใหมแ่หง่การเป็นศนูยก์ลางการเรยีนรู ้ทั @งบนแพลตฟอรม์ออนไลน์และออฟไลน์ 
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อตัรากาํไรขั :นต้นลดลง 
0.10% 

 
 

 
 
 

 

สาํหรบัปี 2564 เมด็เงนิกาํไรขั @นตน้ เท่ากบั 632.44 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 107.99 ลา้นบาท คดิ
เป็น 14.58% โดยอตัรากาํไรขั @นตน้ เท่ากบั 35.68% ลดลง 0.10% เทยีบกบัปีก่อน เนื�องจากไตรมาส 
3/2564 บรษิทัย่อยมกีารใหส้ว่นลดค่าธรรมเนียมการศกึษาและค่าใชจ้่ายอื�นแก่ผูป้กครองซึ�งไดร้บั
ผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19 สง่ผลใหอ้ตัรากาํไรขั @นตน้ของบรษิทัย่อยลดลง 3.5% อย่างไรก็
ตาม อตัรากาํไรขั @นตน้ของธุรกจิหลกั เท่ากบั 36.66% เพิ�มขึ@น 0.45% เทยีบกบัปีก่อน จากการปรบั 
Product Mix ใหม้ปีระสทิธภิาพยิ�งขึ@น  
 

 

 

ซีเอด็ขาดทุน  
สาํหรบัปี 2564
เท่ากบั 57.08 
ล้านบาท 
 
 
 
 
 

สาํหรบัปี 2564 บรษิทัฯ ขาดทุนสทุธติามงบการเงนิรวมเท่ากบั 57.08 ลา้นบาท ขาดทุนเพิ�มขึ@น 23.65 ลา้น
บาท คดิเป็น 70.73% เกดิจากขาดทุนสทุธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการ เท่ากบั 60.55 ลา้นบาท ขาดทุน
เพิ�มขึ@น 17.09 ลา้นบาท จากยอดขายที�ลดลงซึ�งเป็นผลกระทบมาจากโควดิ-19 ที�เป็นผลต่อเนื�องมาจากปี 2563 
ถงึแมจ้ะมกีารผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดในช่วงครึ�งหลงัของปี  แต่ดว้ยภาวะเศรษฐกจิที�ชะลอตวัลง
จงึใชเ้วลานานกว่าที�คาดการณ์ที�จะฟื@นตวักลบัมา และยงัมผีลจากดอกเบี@ยจ่ายที�เพิ�มขึ@นจากเงนิกูย้มืที�ใช้
หมุนเวยีนในช่วงโควดิ-19 

โดยสรุปสาระสาํคญัของผลการดาํเนินงานดงันี@ 

o รายได้รวม ตามงบการเงนิรวม เท่ากบั 1,816.66 ลา้นบาท ลดลง 304.49 ลา้นบาท คดิเป็น 14.36% 
เนื�องจากไดร้บัผลกระทบจากมาตรการเกี�ยวกบัโควดิ-19 ในช่วงครึ�งหลงัของปีและจากการปิดสาขา 

o ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากบั 703.99 ลา้นบาท ลดลง 90.60 ลา้นบาท คดิเป็น 
11.40% เกดิจากการควบคุมค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึ@นและการไดร้บัสว่นลดค่าเชา่
ในช่วงโควดิ-19  

o ค่าใช้จ่ายทางการเงิน เท่ากบั 22.37 ลา้นบาท เพิ�มขึ@น 5.77 ลา้นบาท จากเงนิกูย้มืที�เพิ�มขึ@น[ในช่วง
ปลายปี 2563 

o  

ตาราง ? : ผลการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2564 และ 2563  

 งบการเงินรวม                          (หน่วย:ลา้นบาท)  

 2564 
 

2563 
(ปรบัปรงุใหม่) 

เพิ�มขึ:น
(ลดลง) 

% 
  

รายไดจ้ากการขาย        1,772.65  2,069.47 (296.82) (14.34%)  
ตน้ทุนขาย           1,140.21  1,329.04 (188.83) (14.21%)  
กาํไรขั @นตน้           632.44  740.43 (107.99) (14.58%)  
อตัรากาํไรขั :นต้น 35.68% 35.78%  (0.10%)  
EBITDA 67.55             103.03 (35.48) (34.44%)  
กาํไร(ขาดทุน)สทุธสิว่นที�เป็นของผูถ้อืหุน้
ของบรษิทั (57.08) (33.43) 

 
(23.65) 

 
(70.74%)  

กาํไร(ขาดทุน)สทุธต่ิอหุน้ (หน่วย:บาท) (0.146) (0.085) (0.061) (71.76%)  

หมายเหตุ: EBITDA  หมายถงึกาํไรก่อนหกัตน้ทุนทางการเงนิ และภาษเีงนิได ้บวกค่าเสื�อมราคา ค่าตดัจาํหน่ายและค่าใชจ่้ายจากสาํรองสนิคา้
สญูหายเสื�อมสภาพและเคลื�อนไหวชา้ 
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ต้นทุนขายสินค้าและ
บริการ ลดลง 188.83 
ล้านบาท 
 

EBITDA ลดลง 35.48 
ล้านบาท คิดเป็น 
34.44% 

ตน้ทุนขายสนิคา้และบรกิารตามงบการเงนิรวม เท่ากบั 1,140.21 ลา้นบาท ลดลง 188.83 ลา้นบาท 
คดิเป็น 14.21% ซึ�งสมัพนัธก์บัยอดขายที�ลดลง 

 

 

EBITDA เท่ากบั 67.55 ลา้นบาท ลดลง 35.48 ลา้นบาท คดิเป็น 34.44% จากปีก่อน ตามผลการ
ดาํเนินงานที�ลดลง แมว้่าจะควบคุมค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารได ้11.40% แต่ผลกระทบจาก
สถานการณ์โควดิ-19 สง่ผลใหร้ายไดห้ลกัลดลง 14.34%  

 

 
สินทรพัยห์มุนเวียน
ลดลง 152.03 ล้านบาท 
คิดเป็น 23.72% 

 
 
 
 
 

 
 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน
ลดลง 108.65 ล้านบาท 
คิดเป็น 5.01% 
 

 

 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนลดลง 152.03 ลา้นบาท เกดิจาก 

- ลกูหนี@การคา้และลกูหนี@อื�นลดลง 5.51 ลา้นบาท คดิเป็น 9.89% เนื�องจากปีก่อนเลื�อนเปิด
ภาคเรยีนจากสถานการณ์โควดิ-19 สง่ผลใหก้าํหนดการรบัชาํระหนี@เลื�อนไป ซึ�งไดร้บัชาํระ
แลว้ชว่งตน้ปี 2564  

- สนิคา้คงเหลอืลดลง 94.23 ลา้นบาท คดิเป็น 29.65% จากการผลกัดนัยอดขายหนงัสอืกลุ่ม
แบบเรยีน โดยเฉพาะกลุ่มหนงัสอืนําเขา้จากต่างประเทศ และหนงัสอืที�ซเีอด็ผลติในหมวด
การเงนิการลงทุนและพฒันาตนเอง 

- สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื�นลดลง 61.67 ลา้นบาท คดิเป็น 52.12% จากการขายเงนิ
ลงทุนชั �วคราวเพื�อนํามาใชห้มุนเวยีน 

 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนลดลง 108.65 ลา้นบาท เกดิจาก 

- สนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเช่าลดลง 80.28 ลา้นบาท จากการตดัจ่ายตามอายุ
สญัญาเช่า 

 
 

ตาราง J : สรปุฐานะทางการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2563  

 (หน่วย:ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม  

 31 ธนัวาคม 2564 
 

31 ธนัวาคม 2563 
(ปรบัปรงุใหม่) 

เพิ�มขึ:น (ลดลง) 
 

          % 
  

สนิทรพัยห์มุนเวยีน 488.83 640.86 (152.03) (23.72%)  
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 2,058.39 2,167.04 (108.65) (5.01%)  
รวมสินทรพัย ์ 2,547.22 2,807.90 (260.68) (9.28%)  
หนี@สนิหมุนเวยีน 849.13 973.26 (124.13) (12.75%)  
หนี@สนิไม่หมุนเวยีน 571.05 652.25 (81.20) (12.45%)  
รวมหนี@สนิ 1,420.18 1,625.51 (205.33) (12.63%)  
รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 1,127.04 1,182.39 (55.35) (4.68%)  
รวมหนี:สินและส่วนของผูถื้อหุ้น 2,547.22 2,807.90 (260.68) (9.28%)  
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หนี/ สินหมุนเวียนลดลง 
124.13 ล้านบาท คิดเป็น 
12.75% 
 
 

หนี/ สินไม่หมุนเวียน
ลดลง 81.20 ลา้นบาท 
คิดเป็น 12.45% 
 

 
 

 
ส่วนของผูถื้อหุ้นลดลง 
55.35 ลา้นบาท  คิดเป็น 
4.68% 

หนี@สนิหมุนเวยีนลดลง 124.13 ลา้นบาท เกดิจาก 
- เจา้หนี@การคา้และเจา้หนี@อื�นลดลง 99.84 ลา้นบาท จากการจ่ายชาํระตามปกตแิละลด

ปรมิาณการสั �งซื@อเพื�อใหเ้หมาะสมกบัยอดขาย 
 
 

หนี@สนิไม่หมุนเวยีนลดลง 81.20 ลา้นบาท เกดิจาก 

- หนี@สนิตามสญัญาเช่าไม่หมุนเวยีนลดลง 67.85 ลา้นบาท จากการจ่ายชาํระค่าเช่าของ
รา้นหนงัสอืตามสญัญาเช่า 

- เงนิกูย้มืระยะยาวลดลง 5.08 ลา้นบาท จากการจ่ายชาํระคนืเงนิกูต้ามสญัญา  

 

 

สว่นของผูถ้อืหุน้ลดลง 55.35 ลา้นบาท  ตามผลการดาํเนินงานที�ลดลง 

 
กระแสเงินสดได้มาจาก
กิจกรรมการดาํเนินงาน
สาํหรบัปี 2564 จาํนวน 
85.07 ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงานจาํนวน 85.07 ลา้นบาท มาจาก 

- กาํไรจากการดาํเนินงานที�เป็นตวัเงนิ 151.58 ลา้นบาท 
- จากการเปลี�ยนแปลงในสนิทรพัยด์าํเนินงานลดลง 75.55 ลา้นบาท ซึ�งสว่นใหญ่

เป็นสนิคา้ที�ขายใหก้บัลกูหนี@กลุ่มสถาบนัและโรงเรยีน ในช่วงเปิดภาคการศกึษา
ของทุกปี 

- หนี@สนิดาํเนินงานเปลี�ยนแปลงลดลง 103.56 ลา้นบาท จากการจ่ายชาํระเจา้หนี@
การคา้ตามกาํหนด 

- เงนิสดลดจากการจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวใหก้บัพนกังาน 10.30 ลา้นบาท 
จากการจ่ายเงนิเกษยีณอายแุละการใหร้างวลัเกยีรตคุิณแก่พนกังานประจาํปี 

- เงนิสดลดจากการปรบัสภาพพื@นที�ของสาขาที�ปิดและคนืคลงัสนิคา้เดมิที�สญัญา
เช่าหมดอายุ 4.33 ลา้นบาท 

- เงนิสดลดจากการจ่ายชาํระดอกเบี@ยเงนิกูย้มืระยะยาว 22.27 ลา้นบาท 
 

ตาราง O : งบกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) สาํหรบัปีสิ:นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563  

 (หน่วย:ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม  

            2564 
 

2563 
(ปรบัปรงุใหม่) 

เพิ�มขึ:น (ลดลง) 
 

% 
  

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมดาํเนินงาน 85.07 60.09 24.98 41.57%  
กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมการลงทุน 20.58 (168.62) 189.20 112.20%  
กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมจดัหาเงนิ (90.06) 117.15 (207.21) (176.88%)  
กระแสเงินสดสุทธิ(ลดลง) 15.59 8.62 6.97 80.86%  
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กระแสเงินสดได้มาจาก
กิจกรรมการลงทุน
สาํหรบัปี 2564 จาํนวน 
20.58 ลา้นบาท 
 

กระแสเงินสดใช้ไปจาก
กิจกรรมจดัหาเงิน
สาํหรบัปี 2564 จาํนวน 
(90.06) ล้านบาท 

- เงนิสดเพิ�มจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนชั �วคราว 61.71 ลา้นบาท เพื�อนํามาใช้
หมุนเวยีนภายในกจิการ 

- เงนิสดลด 37.94 ลา้นบาท จากการต่อเตมิอาคารเรยีนและซื@ออุปกรณ์การเรยีน
ของบรษิทัย่อย 

 

- เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากบุคคลภายนอก 36.30 ลา้นบาท 
- เงนิสดลดจากการจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาว 55.66 ลา้นบาท  
- เงนิสดลดจากการจ่ายชาํระหนี@สนิตามสญัญาเช่า 66.38 ลา้นบาท 
- เงนิสดลดจากการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัย่อย 4.32 ลา้นบาท 

 

 
 
ROE เท่ากบั (5.38%) 
ลดลง 2.35% และ 
ROA เท่ากบั (1.03%) 
ลดลง 0.94% 
 
 

อตัราส่วนหนี/ สินต่อส่วน
ของผูถื้อหุ้น เท่ากบั 1.26 
เท่า ลดลง 0.11 เท่า 
 

 
 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE)  เท่ากบั (5.38%) ลดลง 2.35% และอตัราผลตอบแทนจาก
สนิทรพัย ์(ROA) เท่ากบั (1.03%) ลดลง 0.94% ตามผลการดาํเนินงานที�ลดลง 
 

 
 
 
อตัราสว่นหนี@สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลง 0.11 เท่า จากการจ่ายคนืเงนิกู ้
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง P : อตัราส่วนทางการเงินสาํหรบัปี 2564 และ2563 
 งบการเงินรวม  

อตัราส่วนทางการเงิน   
2564 

 
2563 

(ปรบัปรงุใหม่) 
  

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ ROE %  (5.38) (3.03)   
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ROA %  (1.03) (0.09)   
อตัราสว่นหนี@สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า  1.26 1.37   
อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบี@ย เท่า  7.89 13.04   

หมายเหตุ :     
   -  ROE (Return on Equity) = กาํไรสุทธ ิ(เฉพาะส่วนของบรษิทัใหญ่) หาร ส่วนของผูถ้อืหุน้ (เฉลี�ย)เฉพาะส่วนของบรษิทัใหญ่ 
   -  ROA (Return on Assets) = กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงนิและค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้หารสนิทรพัยร์วม (เฉลี�ย) 
   -  อตัราส่วนหนี@สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ = หนี@สนิรวม หาร ส่วนของผูถ้อืหุน้ (รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย) 
   -  อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบี@ย Debt service Coverage Ratio = กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี@สนิ

ดาํเนินงาน+ดอกเบี@ยจ่าย+ค่าใชจ่้าย ภาษเีงนิได ้หารดอกเบี@ยจ่ายจากการดาํเนินงานและลงทุน 
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อตัราส่วนความสามารถ
ชาํระดอกเบี/ย เท่ากบั 
7.89 เท่า ลดลง 5.15 เท่า 
 

อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบี@ยลดลง 5.15 เท่า ตามผลประกอบการที�ลดลงและภาระเงนิตน้ที�
เพิ�มขึ@น จากขอ้ผ่อนปรนของธนาคารที�ยดืระยะเวลาการชาํระหนี@ในช่วงโควดิสิ@นสดุลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ลงลายมอืชื�อ.................................................. 

     (นางสาวอาร ีแซ่อึ@ง) 

 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชแีละบรหิารการเงนิ (CFO) 

    ผูม้อีาํนาจรายงานสารสนเทศ 

 


